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Palveluintegraatiolla parempia
palveluita työ- ja opiskeluelämän
ulkopuolella oleville nuorille
vanhemmille
Aino Alaverdyan, Kaisa Malinen & Johanna Moilanen

T

yöhönpaluu perhevapaan jälkeen
voi vanhemmista tuntua haastavalta etenkin, jos vanhemman aiempi
työkokemus on vähäistä ja kotona
vietetyt vuodet ovat venyneet. Yhden lapsen
osalta ollaan kotona keskimäärin 1,5 vuotta.
Pitkä poissaolo työelämästä vanhemmaksi
tulon jälkeen on sidoksissa matalaan koulutustasoon. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014,
19–20.) Vuoden 2016 tilastojen mukaan
15–24-vuotiaita nuoria, jotka ovat työn, koulutuksen ja asevelvollisuuden ulkopuolella, oli
noin kymmenen prosenttia koko vastaavasta
ikäluokasta, joista noin joka kymmenes hoiti
omia lapsiaan kotonaan (Suomen virallinen
tilasto 2017).
Tämän puheenvuoron tavoitteena on
nostaa esille työelämän, koulutuksen ja asevelvollisuuden ulkopuolella olevien nuorten
aikuisten vaihtelevia elämäntilanteita, jotka
vaikuttavat heidän tuen tarpeisiinsa sekä kuvata esimerkkejä palveluiden integraatiosta.

Nuorten vaihtelevat tilanteet
Työn, koulutuksen ja asevelvollisuuden ulkopuolella olevat nuoret eivät ole yhteneväinen
ryhmä (Myrskylä 2011, 9; Mascherini &
Ledermaier 2016, 6), vaan heidät tarpeensa
vaihtelevat paljonkin eri elämäntilanteiden
mukaan. Näille nuorille palveluita suunniteltaessa tulisikin ottaa kokonaisvaltaisesti
huomioon heidän erilaiset tarpeensa. Nuorisotyöttömyyttä selittäviä riskitekijäitä tai
suojaavia tekijöitä on vaikea yksiselitteisesti
nimetä (Hiilamo ym. 2017, 37), mutta yhteistä työttömänä oleville nuorille on usein
alhainen koulutus, useimmin toisen asteen
koulutus (Carcillo ym. 2015, 20–26). Työn,
koulutuksen ja asevelvollisuuden ulkopuolella olevien nuorten keskuudessa on matala
terveydentila (5 %) ja yksinhuoltajuus (3 %)
verraten yleisempää kuin muilla ikäryhmän
nuorilla (Carcillo ym. 2015, 11).
Maltalla tehdyn väestönlaskennan (2015)
tulosten mukaan maltalaisten nuorten joukosta löydettiin ydinryhmä työn, koulutuksen ja
asevelvollisuuden ulkopuolella olevista nuorista koostuen niistä henkilöistä, joilla ei ollut
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selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia koulutuksen tai työn suhteen. Heillä oli usein myös
negatiivisia kokemuksia opiskelusta. Toisen
ryhmän muodostivat ajelehtivat nuoret, jotka
haluaisivat sitoutua johonkin koulutukseen
tai työhön, mutta tarvitsisivat tukea tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kolmanteen ryhmään
kuuluivat väliaikaiset työn, koulutuksen ja
asevelvollisuuden ulkopuolella olevat nuoret,
jotka ottivat suunnitellun tauon opinnoista tai
työelämästä, mutta joilla oli usein tulevaisuuden työ- ja koulutussuunnitelmat jo selvillä.
(Ministry for Education and Employment
2015, 84–85; European commission 2016,
46–47.) Perhevastuiden johdosta työttömissä
nuorissa oli sekä riskiryhmässä olevia nuoria
että nuoria vanhempia, jotka vapaaehtoisesti
olivat päättäneet vetäytyä työmarkkinoilta
perhevapaalle (Eurofound 2016, 32).

Palveluintegraation avulla
parempia palveluita
EU-maat hyväksyivät nuorisotakuun periaatteet viisi vuotta sitten (huhtikuussa 2013)
tarkoituksena, että nuoret saavat laadukkaan
tarjouksen työ-, jatkokoulutus-, oppisopimustai harjoittelupaikasta neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen
koulutuksen päättämisestä (Euroopan Unio
nin Neuvoston suositus 2013). Euroopan
Komission (2016) nuorisotakuun arvioinnin
perusteella positiivista edistystä on tapahtunut
nuorten työllistymisessä, mutta edelleen kaivataan entistä tiiviimpää sisäistä koordinointia
kaikkien osanottajien toimesta, minkä katsotaan parantavan toiminnan tuloksellisuutta.
Eurooppalaiset nuorisotakuun mallit ja
palvelut ovat aina sidottuja kyseiseen kontekstiin, joten ne eivät ole suoraan kopioitavissa
kulttuurisesta kontekstista toiseen (OECD
2014a, 51). Niiden kautta voi kuitenkin saada
hyvää peilauspintaa kansalliselle kehittämis68
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työlle. Yhtenä keskeisenä kehittämissuuntana
on eritasoinen palveluintegraatio. Palvelut
voivat olla vertikaalisesti integroituja tuoden
yhteen palvelukokonaisuuden eri tasot taaten palveluketjun saumattomuuden. Palvelut
voivat olla myös horisontaalisesti integroituja
kooten yhteen eri organisaatioiden palveluita
ja niiden ammattilaisia tarjotakseen ratkaisuja erityisesti moninaisia haasteita omaaville
asiakkaille. (OECD 2012, 4.)
Osana amerikkalaista työllisyystutkimusohjelmaa (1995–2001) testattiin vertikaalista
palveluintegraatiota psykiatrian poliklinikalla,
jossa tarjottiin avohuollon asiakkaille hoitajan
tarjoaman ohjauksen ohella työvoimaneuvojan tarjoamaa valmennusta useita kertoja
viikossa. Tutkimuksessa arvioitiin vuoden ajan
noin 1270 asiakkaan työllistymistä. Koeryhmän jäsenet saivat terveyden ja työllisyyden
integroitua ohjausta poliklinikalla, ja vertailuryhmän jäsenet saivat poliklinikan palveluista
erillistä työllisyyspalvelua. Tuloksien perusteella koeryhmän jäsenet työllistyivät yli kaksi
kertaa todennäköisemmin kilpailukykyisille
työmarkkinoille sekä 1,5 kertaa suuremmalla todennäköisyydellä vähintään 40 tuntia
viikoksi kuin vertailuryhmän jäsenet. Integroitua palvelua saaneet asiakkaat saavuttivat
myös parempia työllisyystavoitteita kuin erillistä työllispalvelua saaneet asiakkaat. (Cook
ym. 2005, 1948, 1955; Cook ym. 2008, 291.)
Vastaavanlaista vertikaalisen integraation
ajatusta on hyödynnetty Keski-Suomessa
ESR-rahoituksella Nuorten vanhempien
suunta työuralle -hankkeessa (2015–2017)
kehitetyssä SUUNTA-ryhmätoimintamallissa, jonka tavoitteena on tukea erityisesti alle
30-vuotiaiden työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevien nuorten vanhempien työja toimintakykyä. SUUNTA-toimintamalli
pohjautuu integratiiviseen lähestymistapaan
yhdistäen vanhemmuuden ja työllisyyden tukemisen sekä monialaisten asiantuntijuuksien
hyödyntämisen. (Moilanen ym. 2017, 9, 22.)
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SUUNTA-ryhmät (4–8 osallistujaa) ovat kokoontuneet kerran viikossa kolmen tunnin
ajan keskimäärin 18 kertaa. Osallistujille on toteutettu yksilölliset alku- ja loppuhaastattelut,
joiden osana on täytetty hankkeen aikana kehitetty SUUNTA-mittari ryhmäläisten alkuja lopputilanteen kartoittamiseksi sekä ryhmätoiminnan suunnittelemiseksi. SUUNTAryhmätoimintaan osallistuneiden vanhempien
haastatteluiden perusteella voidaan todeta,
että nuoret vanhemmat ovat saaneet ryhmätoiminnasta tukea arkeensa ja vanhemmuuteensa, luoneet uusia ihmissuhteita,
tunnistaneet omia vahvuuksiaan ja saaneet
tietoa koulutus- ja työmahdollisuuksista sekä
selvyyttä omalle tulevaisuudelleen. (Nummi
ym. 2017.)
Yhden luukun palveluperiaate on katsottu tehokkaaksi tavaksi tarjota erityisesti
pitkäaikaistyöttömille nuorille räätälöityjä
ja monialaisia palveluita (European Union
2016, 6). Tämänkaltaisesta toimintatavasta on
Suomessa esimerkkinä Ohjaamo-malli. Yhden
luukun periaatetta hyödynnettiin myös Vantaan kaupungin Petra-pilotissa (2010–2014),
joka onnistuneesti edisti TE-hallinnon ja kunnan välisen yhteistyön rakentamista. Hanke
teki yhteistyötä aktiivisesti työnantajien ja
yritysten kanssa, mikä edisti yli tuhannen
nuoren työllistymistä avoimille työmarkkinoille ilman palkkatukea. Pilotissa palveluohjaajan tapaamiset olivat säännöllisiä ja nuoren
palveluohjaaja pysyi samana. (Petra-projekti
N.d.) Saman työntekijän oleminen vastuussa
nuoren palvelukokonaisuudesta on tärkeä osa
luottamuksellisen asiakassuhteen syntymistä
(Aaltonen ym. 2015, 130). Pelkästään organisatoriset yhden luukun järjestelyt eivät takaa
palveluiden toimivuutta (Haikkola ym. 2017,
54), vaan nuoret kaipaavat henkilökohtaista
kohtaamista.
Kroatiassa tarjotaan uraohjausta työllisyys- ja opetuspalveluiden koordinoimissa
uraohjauskeskuksissa erityisesti kohdennet-

tuna eri asteen opiskelijoille sekä työttömille
nuorille. Keskusten rahoitus ja palvelutarjonta
pohjautuvat laajaan kumppanuusverkostoon
mukaan lukien valtion, kuntien, järjestöjen,
työnantajien, nuorisopalveluiden ja koulujen
edustuksen. Uraohjauskeskuksissa tarjotaan
nuorille erilaisia online-palveluita sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Keskusten asiakkaista
noin 96 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. (European Commission 2016, 27–28; Euroguidance 2017.)

Palveluohjaus integraation
edistäjänä
Palveluintegraatio ei automaattisesti tarkoita
asiakaslähtöisyyden lisääntymistä (Suominen
2010, 95), vaan se ennemminkin edellyttää eri
toimijoilta palveluohjauksellista ja voimavarasuuntautunutta työotetta. Itävallassa otettiin
käyttöön kolmiportainen nuorisokeskeinen
valmennus syrjäytymisvaarassa oleville alle
25-vuotiaille nuorille. Valmennuksen kevyin
muoto on alkuhaastattelu, jonka jälkeen
edetään itse valmennukseen. Valmennuksen intensiivisempää muotoa edustaa yksilö
kohtainen palveluohjaus, joka kestää enintään
vuoden, minkä aikana nuorelle tehdään suunnitelma työelämään siirtymisen tukemiseksi.
Tutkimustulosten perusteella 98 % palvelun
saaneista nuorista ajatteli positiivisesti suhteessa omiin kykyihinsä löytää oikea työpaikka sekä 85 % nuorista sai onnistuneita
tuloksia valmennuksen myötä. (European
Commission 2016, 42–43; Social Affairs Ministry 2017, 62).

Koulut mukana nuorten
aktivoimisessa
Koulujen ja oppilaitosten katsotaan edustavan tärkeää nuorisotakuun ennaltaehkäisevää
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tasoa, sillä ne edustavat matalan kynnyksen
paikkoja ammattilaisille kohdata nuoria ja
nuorille lähestyä ammattilaisia. Iso-Britannian
Walesissa on onnistuttu vähentämään
työn ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten lukumäärää tehostamalla
16–18-vuotiaiden nuorten varhaista tunnistamista kouluissa muun muassa datalähtöisin keinoin. Koulun ammattilaiset
seulovat riskiryhmässä olevat nuoret erilaisten yhteisesti määriteltyjen kriteerien
avulla (mm. matala suoritustaso, heikko läsnäolo, päihde- ja alkoholinkäyttö, raskaus tai
nuori vanhempi) olemassa olevasta oppilasdatasta. Korkeimpaan riskiryhmään seulotut nuoret kontaktoidaan ja heille tarjotaan
henkilökohtaista tukea ennen peruskoulun
päättymistä, esimerkiksi lisäkoulutusta työllistymisen esteiden vähentämiseksi. (Arad
Research 2011, 10, 41, 45–47.)
Keskuspuiston erityisammattioppilaitoksen ideasta käyttää opiskelijavalmentajia opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi on kehittämispotentiaalia laajemmaksikin kokeiluksi maamme eri oppilaitoksiin.
Opiskelijavalmentaja pystyy tukemaan siinä
hetkessä nuorta, kun tuen tarve ilmenee ilman
nuoren turhaa jonotuttamista. (Aalto 2017.)
Koulutusjärjestelmien eri tukipalveluista
huolimatta aina on ryhmä niitä nuoria, jotka
keskeyttävät opintonsa. Amerikkalainen julkisesti rahoitettu YouthBuild-nuoriso-ohjelma
toimii 46 Amerikan osavaltiossa ja 15 eri maassa tarjoten nuorille mahdollisuuden suorittaa keskeytyneet opintonsa ja samalla oppia
eri työelämätaitoja sekä saada tarvitsemiansa
tukipalveluita, kuten vertaisryhmätoimintaa,
tavoitteidensa saavuttamiseksi ja jatkokouluttautumisen tai työllistymisen mahdollistamiseksi. Nuoret asuvat oppilaitoksessa 6–24
kuukautta opintojensa ajan, ja puolet ajasta he
toimivat työllisyyttä edistävien aktiviteettien
parissa. Lomake- ja haastattelututkimuksen
perustella ohjelman alkuvaiheessa nuoret ko70
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kivat elämäntilanteensa vaikeiksi (esim. väkivalta-, huume-, masennuskokemukset) ja
heidän odotuksensa omalle elämälleen olivat
heikkoja; jopa 48 % vastasi, että he odottavat
kuolevansa ennen 30 vuoden ikää. Seurantakyselyn tuloksien pohjalta kaksi kolmesta oli
saanut keskeytyneet perus- tai lukio-opintonsa
päätökseen ohjelman avulla. Ohjelman nuorista 58 % olivat korkeakouluopetuksessa, 41 %
kokoaikatyössä ja 10 % osa-aikatyössä
sekä 15 % teki töitä opintojensa ohella. Nuorista 22 % oli työttömiä etsien aktiivisesti töitä ja vain 3 % eli julkisilla
tuilla. Ohjelman valmistuneista nuorista
91 % oli usein tai aina tyytyväisiä elämäänsä.
(Quintini & Martin 2014, 38; Youth Build.
N.d; Tomberg 2013, 5; Circle 2012, 15, 30,
36.)

Palveluintegraatio vaatii
tavoitteellista yhteistyötä
Palveluintegraatiota voi tapahtua eri palveluiden fyysisenä tai virtuaalisena yhteensijoittamisena (collocation), eri palveluntarjoajien
yhteistoimintana (collaboration) pohjautuen
tiedon jakamiseen tai eri tahojen tiiviimpänä
yhteistyönä (cooperation) yksittäisten asiakastapausten yhteydessä tai näiden yhdistelmänä
(OECD 2012, 4).
Integraatio pohjautuen eri tahojen yhteistoimintaan toteutuu usein erilaisissa verkostoissa. Irlannissa Ballymun-pilotissa (2014)
luotiin vahva verkosto sosiaaliturvayksikön
koordinoimana työvoimatoimiston, koulutuksen, nuoriso-organisaatioiden, työnantajien, ammattiliittojen edustajien ja kunnan
päättäjien välille rakentaen uusia ja innovatiivisia työväyliä nuorille esimerkiksi työssä
varjostaminen ja eri työkokeiluvaihtoehdot
(OECD 2014a, 42; OECD 2014b). Pilotin loputtua nuorten työttömyys alueella oli
vähentynyt 29 prosenttiyksikköä. Pilottiin
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osallistuneista työttömistä nuorista 88 %:lle
tarjottiin sopivaa aktiivivaihtoehtoa ja 98 %
tarjouksista tehtiin neljän kuukauden sisällä
sisältäen 57 % koulutus- ja 43 % työ- tai
harjoittelutarjouksia. (Ballymun Youth Guarantee Pilot Project 2016, 3.)
Menestyksekäs integraatio edellyttää yh
teistä tavoitetta ja visiota sekä vastuiden että
roolien selkeää ymmärtämistä eri osallisten
kesken (Aitken & von Treuer 2014, 152).
Iso-Britanniassa Glasgow’ssa on nuorisopalveluissa käytössä periaate, että vain sellaisia
aloitteita tuetaan, joissa tavoitteena on edistää
monialaista verkostoyhteistyötä ja palveluintegraatiota. Tämä on edellyttänyt nuorten
työllisyysverkostolle sellaisten selkeiden yhteisten tulostavoitteiden ja toimenpidesuunnitelmien luomista, joihon kaikki toimijat
ovat sitoutuneet. (OECD 2013, 15; Glasgow
City Council 2013.)

Nuorten vanhempien
työllisyyden ja vanhemmuuden
tuen yhdistämisen kehittäminen
Yhdistetäänkö vanhemmuuden tukipalveluihin työllistymistä tukevia elementtejä vai
työllistymistä tukeviin palveluihin vanhemmuuden tukea? Horisontaalisesti integroitujen palveluiden, kuten Ohjaamon ja perhekeskustoiminnan, sisällä on hyvä olla myös vertikaalista integraatiota edustavia palvelumalleja,
esimerkiksi SUUNTA-ryhmätoimintamalli,
joka yhdistää nuorten vanhempien työllisyyden ja vanhemmuuden tuen.
Keski-Suomessa SUUNTA-ryhmätoiminta tulee luontevaksi osaksi Keski-Suomen
lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeen
kautta ennaltaehkäiseviä perhepalveluita ja
perhekeskustoimintaa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017). Karvosen, Kestilän ja
Kauppisen (2017, 49) mukaan peruspalvelui-

den integroiminen elämänkulun eri vaiheiden
mukaisesti tukee palveluiden ennaltaehkäisevää luonnetta ja kokonaisvaltaista ja yli sektorirajat ylittävää palveluohjausta. Tällaisissa
yhteispalvelussa (yhden luukun malleissa)
edellytetään toimintojen suurempaa yhteensulautumista kuin yhteistyöverkostoissa, joissa organisatoriset rakenteet säilyvät samoina
(Saikku ym. 2017, 39). Saikku, Rajavaara ja
Seppälä (2017, 43–44), näkevät, että aktivointi-, kuntoutus- ja työkykypolitiikkojen
integrointi ja palvelujen ja etuuksien moni
alainen yhteistyö ovat tarpeellista etenkin
heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi.
Nuorten osallisuuden -selvitysraportissa Ohjaamojen tulevaisuuden rooli nähtiin keskeisenä nuorten palveluverkostojen
koordinoinnissa ja muotoilussa: ne kokoavat
yhteen nuorten tarpeita vastaavat palvelut,
joita yritykset ja maakuntien palvelulaitokset sekä kunnat ja kolmas sektori tuottavat.
Lisäksi nuorten osallistumispalveluiksi voitaisiin lukea esimerkiksi vertaistukiryhmissä
toimiminen. (Hiilamo ym. 2017, 16–19.)
Tämä ehdotus antaa tukensa SUUNTAryhmätoiminnan laajentamiselle osana Ohjaamojen palveluntarjontaa erityisesti nuorille
vanhemmille, jotka ovat työn, koulutuksen
ja asevelvollisuuden ulkopuolella.
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